
Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

 
                                                      

Beretning regnskabsåret 2016 – 2017 
 

Indledning: 

Driften af værket har i det forgangne år været stabil og vi har fået finjusteret vores anlæg med 

varmepumpe og solvarmeanlæg. Vi har efter 3 år med sænkede varmepriser måttet hæve 

varmeprisen grundet prisstigninger på el, og at vi har fået et mindre rådighedsbeløb.  

 

Der er pr. 1. juli 2017 tilsluttet 379 forbrugere. Den tilslutningskampane, vi har haft sidste år har 

været medvirkende til, at vi i alt har fået 31 nye forbrugere. De sidste er ikke tilsluttet per 1. juli, så 

vi er p.t. på ca. 390 forbrugere. 

 

For en optimal drift af værket er det altid godt af have mange forbrugere, bestyrelsens målsætning på 

den korte bane er, at vi får over 400 forbrugere. Erfaringer viser, at værker af den størrelse har en 

stabil økonomi. 

 

Vi er kommet ud med et regnskab efter varmeforsyningsloven med et underskud på ca. 2 mio. kr. 

imod et budgetteret underskud på ca. 1,7 mio. kr. Den væsentligste årsag til afvigelsen er, at elprisen 

er steget, og at grundbeløbet, som er en statsstøtteordning til decentrale elproducenter, dermed også 

er faldet. 

 

Driften af kraftvarmeværket: 

Vi har det seneste år koncentreret os om optimering af driften med fokus på ledningsnettet, hvor vi 

har renoveret omløbsbrønde og optimeret temperatur reguleringen på nettet.  

 

Vi har rettet henvendelse til alle forbrugere med utilstrækkelig afkøling med tilbud om et gratis 

konsulentbesøg med vejledning om at få en bedre afkøling på brugerinstallationen. 

 

Grundbeløbet bortfalder 1. januar 2019 for alle kraftvarmeværker. I regnskabsåret 2016/17 har 

beløbet udgjort ca. 1,6 mio. kr. og bortfaldet vil – alt andet lige - medføre en yderligere stigning i 

varmeprisen.  

 

Igangværende tiltag/fremtiden: 

Vores nuværende produktion er ca. 65% varme på varmepumpeanlægget og ca. 15% på 

solvarmeanlægget. Vi har mulighed for at øge produktionen yderligere med ca. 10% på 

varmepumpen, hvis vi etablerer en 3. boring og dermed optimerer anlægget. 

 

Vi har igangsat en ansøgning til kommunen om miljøtilladelse m.m. der forventes at være 

færdigbehandlet i 2018. Vi har endvidere fået udført beregninger på varmeprisen ved en udvidelse på 

varmepumpen og set på placeringer til den nye boring. 

 

Det er således planen at vi er klar til den planlagte udvidelse, når grundbeløbet bortfalder. 

Folketinget og Dansk Fjernvarme arbejder med ordninger, der skal afhjælpe de økonomiske 

udfordringer i forbindelse med bortfaldet af grundbeløbet. Vi vil afvente om der kommer nogle 

attraktive ordninger for værket og på den baggrund tage stilling til, om der er fordel i en udvidelse af 

anlægget. 

 

Der er kommet lovkrav om omlæggelse af regnskabsåret for fjernvarmeværker, så det følger 

kalenderåret. Det vil for os kræve en ekstraordinær generalforsamling og påvirke valgperioden for 

bestyrelsen i perioden for omlæggelsen. 



Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. 

 

 

 

 

Varmepris: 

Skanderborg Kommune godkendte ultimo 2016 regnskabet for 2015/16 samt budget og tariffer for 

regnskabsåret 2016/17.  

Budgettet for 2016/17, med indregning af de reviderede varmepriser, blev med virkning fra  

1. juli 2016 indmeldt til Energitilsynet. 

 

Tariffer pr. 1. juli 2017: 

Abonnementsbidrag:    3.125,00 kr. i fast bidrag pr. måler installation 

Forbrugsbidrag:    575,00/MWh  

Kapacitets/effektbidrag:    27,50 kr. pr. m2 boligareal op til 200 m2   

   13,75 kr. pr. m2 boligareal over 200 m2  

   13,75 kr. pr. m2 erhvervsareal 

   27,50 kr. pr. m2 institutionsareal 

 

Lavenergihuse efter BR 2015 kan i henhold til BR2010 får 50% rabat på effektbidrag, hvis 

lavenergiklassifikation er opnået uden anvendelse af supplerende varmekilder. 

 

Afkølingsbidrag på 2% af forbrugsbetaling per manglende grad i at opnå en afkøling på 22 grader. 

Alle priser er inkl. moms. 

 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Grundbeløbets bortfald i 2019 kommer til at berøre hele kraftvarme sektoren. Vi har med de tiltag, vi 

har gennemført de sidste år med solvarme og grundvandsvarmepumpe med anvendelse af alternative 

brændsler, søgt at imødegå konsekvenserne af den manglende tilskudsordning.  

 

En udvidelse med 10% på varmepumpen vil betyde, at værket nærmer sig 100% på vedvarende 

energi, og vi er dermed helt fremme i den grønne omstilling. 

  

Til sidst en stor tak til værkets bestyrelse, suppleanter, driftsleder og afløsere, der alle har ydet en 

stor indsats for at få tingene til at fungere. Der skal endvidere også lyde en tak til Brædstrup 

fjernvarme, der driver og administrerer varmeværket på bedste vis. 

 

Bestyrelsen for Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a.  

 

Gl. Rye d. 26. September2017 
 


